
UROCZYSTOŚCI 70 ROCZNICY WYZWOLENIA OBOZU W RAVENSBRUCK. 

W dniach 17-19 kwietnia, na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

oraz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  

uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach 70 rocznicy wyzwolenia obozu w Ravensbruck. 

 
 

Sześcioro uczniów klasy II c: Magda Kłos, Julia Nogalska, Klaudia Nowak, Oskar Bończuk, Jan Świder 

oraz Filip Tołoczko wzięło udział w 3-dniowym wyjeździe do Niemiec, którego celem było uczestniczenie w 

oficjalnych , międzynarodowych obchodach  70 rocznicy wyzwolenia obozu w Ravensbruck, a tym samym 

uczczenie pamięci więźniarek, które przeszły gehennę życia obozowego. 

Nasz wyjazd miał  bardzo bogaty program. Pierwszego dnia zwiedziliśmy obóz w Sachsenhausen, gdzie 

mieliśmy możliwość wysłuchania relacji świadka historii, który jako nastoletni chłopak został przywieziony do 

obozu, następnie udaliśmy się do Berlina, w który zobaczyliśmy najważniejsze miejsca stolicy Niemiec i 

poznaliśmy ich historię: Bramy Brandenburskiej, Reistagu/ parlamentu. /Urzędu Kanclerskiego . Alei Unter 

den Linden, Uniwersytetu Humboldta, Plac Aleksandra, Czerwony Ratusz, Fontanna Neptuna , Kościół 

Mariacki. Cmentarz Pomnik Holokaustu. Pl. Poczdamski. Aleja 17 Czerwca. Kolumna Zwycięstwa. Dworzec 

Główny. 

Dzień drugi to Polski dzień w Ravensbruck, czyli zwiedzanie obiektów obozowych, które wywarło na 

nas ogromne wrażenie oraz prezentacja rezultatów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego" O tym nie można 

zapomnieć- spotkanie z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów" wyróżnionych zespołów 

realizujących  IV edycję projektu. 

Dzień trzeci to centralne obchody rocznicowe, w których uczestniczyli przedstawicieli kilku nacji 

europejskich. Na czele polskiej delegacji stanęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska oraz Pani wiceminister 

Małgorzata Omilanowska. Obchody rozpoczęła msza święta celebrowana przez metropolitę szczecińsko- 

kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, następnie wysłuchaliśmy przemówień ( referatów) przedstawicieli 

krajów uczestniczących w obchodach w tym słowa Pani Anny Komorowskiej, po czym byliśmy świadkami 

sadzenia róż, składania wieńców pod centralnym (choć nie jedynym) pomnikiem poświęconym ofiarom oraz 

uczestniczyliśmy w bardzo wzruszającej chwili rzucania róż na taflę jeziora, do którego wrzucano proch 

zamordowanych więźniarek. Zapoznaliśmy się także z wystawą poświęconą tajnemu nauczaniu w obozie . 

Ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci, bo trak naprawdę uzmysłowił nam ogrom cierpień 

wszystkich więźniów obozów hitlerowskich a postawa więźniarek może być dla nas wzorem hartu duch, 

optymizmu i wiary w dobro człowieka. 

O tym nie można zapomnieć , a my młode pokolenie jesteśmy za tę pamięć odpowiedzialni, bo 

więźniarki „już od nas odchodzą”- w tym roku obecne były 33 , a ile ich będzie za 5 czy 10 lat……………..? 

 


